
8 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Kesiapan Menghadapi Pertandingan Nasional Pada Atlet Kabupaten 

Purbalingga  

1. Pengertian Kesiapan  

Kesiapan berasal dari kata dasar “siap” yang menurut kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti kata kerja bersedia (untuk) melakukan sesuatu. 

Secara sederhana kesiapan untuk bereaksi dan bertindak terhadap objek 

tertentu secara positif atau negatif. Menurut Slameto (2015) “kesiapan 

adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap 

untuk memberikan respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap 

suatu situasi dan kondisi yang dihadapi”. 

 Menurut Dalyono (2005) juga mengartikan “kesiapan adalah 

kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga 

yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti 

memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan”. 

Menurut Hamalik (2008) “kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang 

harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan 

pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional”. 

Menurut Darsono (2000) faktor kesiapan, baik fisik maupun 

psikologis, merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Menurut 

Soemanto (1998) ada orang yang mengartikan readiness sebagai kesiapan 
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atau kesedihan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama 

cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat 

atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat 

menyimpulkan mengenai pengertian kesiapan. Kesiapan adalah 

keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan 

mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, 

keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama 

melakukan kegiatan tertentu. 

Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pertandingan, karena 

dengan memiliki kesiapan, pertandingan apapun akan dapat teratasi dan 

dapat dilakukan dengan lancar serta memperoleh hasil yang baik. 

 

2. Pengertian Pertandingan 

Cokley dalam Apta (2014) pertandingan merupakan sebuah proses 

kompetisi yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang 

atas dasar tentang bagaimana penampilan seorang dibandingkan dengan 

kerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berprestasi pada acara 

yang sama. 

Menurut Deaux dalam Febrian (2015) pertandingan adalah aktivitas 

mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. 

Individu atau kelompok memilih untuk kerja sama atau berkompetisi 

tergantung dalam struktur kompetisi itu sendiri seperti apa. 
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Djamarah  (2015) menjelaskan pertandingan atau kompetisi adalah 

dapat digunakan senagai alat motivasi untuk mendorong agar bergairah 

berlatih. Komarudin (2013) menjelaskan pertandingan adalah saling 

mengatasi dan berjuang antara dua individu atau antar beberapa kelompok 

untuk memperebutkan objek yang sama seperti yaitu menjadi yang terbaik. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

pertadingan merupakan suatu persaigan antar individu atau kelompok sesuai 

apa yang menjadi kesepakatan mereka, untuk menjadi yang terbaik atau 

mendapatkan objek yang sama. 

 

3. Kesiapan Menghadapi Pertandingan Nasional Pada Atlet Kabupaten 

Purbalingga  

Kesiapan berasal dari kata dasar siap dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berati kata kerja bersedia untuk melakukan sesuatu. Secara 

sederhana kesiapan untuk bereaksi dan bertindak terhadap objek tertentu 

secara positif atau negatif.  

Setiadarma (2000) menjelasakan bahwa masa persiapan adalah 

masa transisi dari periode latihan ke periode pertandingan. Dalam hal ini 

persiapan dapat berarti sebagai masa menuju pertandingan yang akan 

dihadapi. Dengan demikian pada transisi ini atlet di upayakan untuk 

menghindari bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan tekanan fisik 

maupun psikis. Tujuan dalam transisi ini adalah untuk memelihara status 

keterlatihan dan kebugaran menjelang pertadingan (Marhaento, 2008). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan 

menghadapi pertandingan adalah kondisi awal kesediaan atlet untuk 

bertindak merespon situasi pertandingan yang bertujuan untuk beradu 

kemampuan dan meraih kemenangan. 

a. Aspek- Aspek Kesiapan Menghadapi Pertandingan  

Siap berarti bersedia melakukan sesuatu tindakan terhadap apa 

yang sedang dihadapi. Dalam menghadapi sebuah pertandiangan, 

Mughilas dalam Donadoni (2015) menjelaskan bahwa keterampilan dan 

kemampuan olahraga seorang atlet ataupun tim akan sangat bergantung 

pada kesiapan fisik dan psikis yang baik untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Kesiapan bertanding menurut Boyea dalam Donadoni (2015) 

yang diistilahkan sebagai match readiness dimaksudkan untuk 

memusatkan fokus/konsenterasi secara total yang meliputi, badan, 

pikiran dan emosi. Dalam hal ini pemain harus menjaga seluruh 

perhatian mereka pada kemampuan dan strategi yang harus mereka 

lakukan untuk dapat menghasilkan penampilan terbaik. Kesiapan 

bertanding adalah tentang mengkondisikan pemain dalam 

konsenterasi/fokus penuh di dalam pertandingan.  

Menurut Boyea dalam Donadoni (2015) kesiapan bertanding 

terbagai menjadi 3 aspek yaitu sebagai berikut : 

1) Attention (Fokus) 

Perhatian yang berpusat pada kemampuan yang dimiliki dan strategi 

yang akan diterapkan dalam pertandingan sehingga pemain lebih 

konsenterasi dengan hal-hal yang positif. 
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2) Anxiety (Kecemasan) 

Kegelisahan dan kekhawatiran ketika menghadapi pertandingan 

bagi seorang pemain adalah suatu hal yang wajar terjadi. Hanya saja 

pada tingkat yang berlebihan akan membawa hal buruk bagi pemain 

dalam persiapan pertandingan. 

3) Arrousal (Gairah)  

Secara praktis dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang pemain 

akan bermain dengan energik di setiap pertandingan. Terjadinya 

gejala arrousal tidak dapat dielakan dalam aktifitas olahraga 

terutama saat terjadinya ketegangan atau stress ketika menghadapi 

pertandingan. Arrousal memiliki hubungan yang erat dengan 

kesiapan bertanding yang akan berpengaruh pada penampilan di 

lapangan.  

Bertanding adalah kegiatan beradu tenaga dan kemampuan 

dengan lawan yang dihadapi, untuk itu diperlukan kondisi fisik maupun 

psikis yang baik. Kesiapan bertanding memiliki arti yang kondisi terbaik 

atlet dalam menghadapi pertandingan, Grlick & Partington dalam 

Donadoni (2015) membagi kesiapan bertanding menjadi dua bagian 

yaitu sebagai berikut: 

1) Aspek fisik  

Kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat 

diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan 

sebagai landasan titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. Kondisi 
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fisik yang baik mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya 

mempunyai keterampilan, mempunyai daya tahan saat mengikuti 

latihan maupun pertandingan, reaksi. Kondisi fisik sangat 

diperlukan oleh seorang atlet karena tanpa dukungan dari kondisi 

fisik prima maka pencapaian prestasi puncak akan banyak 

mengalami banyak kendala dan mustahil dapat prestasi tinggi. 

2) Aspek mental atau psikis memiliki peranan yang begitu penting juga 

untuk dipersiapkan dengan baik Taylor dalam Donadoni (2015) 

menjelaskan bahwa untuk mencapai hasil maksimal dalam sebuah 

pertandingan atau kompetisi diperlukan beberapa komponen 

psikologis yang terssusun dan berkaitan satu dengan yang lainya. 

Komponen-komponen yang diungkap oleh Taylor dalm Donadoni 

(2015) tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Motivasi 

Motivasi adalah kemampuan mengunakan hasrat untuk 

setiap saat membangkitkan semangat dan tenaga untuk 

mencapai keadaan yang lebih baik serta mampu mengambil 

inisiatif dan bertindak secara efektif, mampu bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustrasi. 

b) Kontrol emosi  

Merupakan kemampuan menangani emosi sendiri 

mengekspresikan serta mengendalikan emosi, memiliki 

kepekaan kata hati, untuk digunakan dalam hubungan dan 

bertindak. 
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b.  Faktor yang mempengaruhi kesiapan menghadapi Pertandingan  

Dalam mempersiapkan diri menghadapi sebuah pertandingan, 

seorang atlet senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk dapat 

menampilkan performance terbaik yang dimiliki beberapa hal yang 

menjadi faktor kesiapan adalah sebagai berikut. 

Hardy, Jones & puld dalam Donadoni (2015) menyimpulkan 

bahwa kesiapan fisik dan psikis pada atlet dipengaruhi oleh faktor-

faktor sebagai berikut: 

1) Rutinitas latihan 

Pemain seharusnuya diberikan porsi latihan yang cukup sehingga 

fisik dan mental atlet akan siap dalam menghadapi pertandingan 

atau kompetisi dan menghilangkan kecemasan. 

2) Kepercayaan diri 

Pada pemain yang memiliki rasa percaya diri yang baik mempunyai 

kepercayaan bahwa dirinya mampu menampilkan kinerja olahraga 

yang baik seperti yang diharapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

adanya harapan yang positif pada penampilan, demikian juga 

harapan negatife akan membawa dampak negatif pula pada 

penampilan. 

3) Pengalaman  

Pengalaman bertanding tidak dapat dimiliki begitu saja oleh pemain. 

Seiring berjalannya waktu, pengalaman bertanding dapat dengan 

jumlah jam terbang pemain untuk menghadapi lawan dengan 
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berbagai karakter dan situasi kondisi pertandingan yang beragam. 

Hal ini dapat diartikan semakin banyak pengalaman bertanding 

seorang pemain, maka persiapan atlet semakin mudah dan banyak. 

 

B. Regulasi Emosi 

1. Pengertian Regulasi Emosi  

Regulasi emosi ialah kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan 

emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu 

tujuan. Regulasi emosi yang tepat meliputi kemampuan untuk mengatur 

perasaan, reaksi fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, dan 

reaksi yang berhubungan dengan emosi Shaffer dalam Jannah & 

Khoirunnisa (2014). 

Gross dan Thompson dalam Ranakusuma (2014) mengemukakan 

regulasi emosi adalah sekumpulan berbagai proses dalam mengatur emosi. 

Proses regulasi emosi dapat otomatis atau dikontrol, disadari atau tidak 

disadari dan dapat memiliki efek pada satu atau lebih proses yang 

membangkitkan emosi. Emosi adalah proses yang melibatkan banyak 

komponen yang bekerja terus menerus sepanjang waktu. Regulasi emosi 

melibatkan perubahan dalam dinamika emosi, atau waktu munculnya, 

besarnya, lamanya dan mengimbangi respon perilaku, pengalaman atau 

fisiologis. Regulasi emosi dapat mengurangi, memperkuat atau memelihara 

emosi tergantung pada tujuan individu. Regulasi emosi juga dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengubah reaksi-reaksi 
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emosional untuk bertingkah laku tertentu yang sesuai dengan situasi yang 

sedang terjadi. 

Grosa dalam Rinaldi & Aris (2015) berpendapat bahwa regulasi 

emosi mempengaruhi proses mental (ingatan pengambilan keputusan) 

tingkah laku yang nyata. Regulasi emosi dapat membantu seorang untuk 

mengatur dan mengontrol emosi atau perasaan, dan mengendalikan emosi 

sehinga tidak menjadi berlebihan sehingga atlet bertanding dapat 

mengurangi emosi-emosi negatif yang ada pada dirinya. 

Groos dan Thompson dalam Ranakusuma (2014) mengemukakan 

regulasi emosi adalah sekumpulan berbagai proses dalam mengatur emosi. 

Proses regulasi emosi dapat otomatis atau dikontrol, disadari atau tidak 

disadari dan dapat memiliki efek pada satu atau lebih proses yang 

membangkitkan emosi. Emosi adalah proses yang melibatkan banyak 

komponen yang bekerja terus menerus sepanjang waktu. Regulasi emosi 

melibatkan perubahan dalam dinamika emosi, atau waktu munculnya, 

besarnya, lamanya dan mengimbangi respon perilaku, pengalaman atau 

fisiologis. Regulasi emosi dapat mengurangi, memperkuat atau memelihara 

emosi tergantung pada tujuan individu. Regulasi emosi juga dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengubah reaksi-reaksi 

emosional untuk bertingkah laku tertentu yang sesuai dengan situasi yang 

sedang terjadi. Penelitian yang di lakukan oleh Barret, gross, dan 

Bennufunto dalam Novanda (2012) menemukan emosi negatif dapat 

mempengaruhi emosi-emosi negatif akibat pengalaman-pengalaman 
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emosional serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi 

ketidakpastian dan mempercepat pengambilan keputusan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi 

emosi ialah suatu proses intrinsik dan ekstrinsik yang dapat mengontrol 

serta menyesuaikan emosi yang muncul pada tingkat intensitas yang tepat 

untuk mencapai suatu tujuan yang meliputi kemampuan mengatur perasaan, 

reaksi fisiologis, cara berpikir seseorang, dan respon emosi (ekspresi wajah, 

tingkah laku dan nada suara) serta dapat dengan cepat menenangkan diri 

setelah kehilangan kontrol atas emosi yang dirasakan. 

 

2. Ciri-Ciri Regulasi Emosi 

Individu dikatakan mampu melakukan regulasi emosi jika memiliki 

kendali yang cukup baik terhadap emosi yang muncul. Kemampuan regulasi 

emosi dapat dilihat dalam lima kecakapan yang dikemukakan oleh Goleman 

(2004), yaitu : 

a. Kendali diri, dalam arti mampu mengelola emosi dan impuls yang 

merusak  

b. Dengan efektif. 

c. Memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain. 

d. Memiliki sikap hati-hati. 

e. Memiliki adaptibilitas, yang artinya luwes dalam menangani perubahan 

dan tantangan. 

f. Toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi. 

g. Memiliki pandangan yang positif terhadap diri dan lingkungannya. 
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Menurut Martin dalam Wiwin (2011) ciri-ciri individu yang 

memiliki regulasi emosi ialah : 

a.  Bertanggung jawab secara pribadi atas perasaan dan kebahagiaannya. 

b.  Mampu mengubah emosi negatif menjadi proses belajar dan 

kesempatan untuk berkembang. 

c.  Lebih peka terhadap perasaan orang lain. 

d.  Melakukan introspeksi dan relaksasi. 

e.  Lebih sering merasakan emosi positif dari pada emosi negative 

f.  Tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

individu yang dapat melakukan regulasi emosi ialah memiliki kendali diri, 

hubungan interpersonal yang baik, sikap hati-hati, adaptibilitas, toleransi 

terhadap frustasi, pandangan yang positif, peka terhadap perasaan orang 

lain, melakukan introspeksi dan relaksasi, lebih sering merasakan emosi 

positif daripada emosi negatif serta tidak mudah putus asa. 

 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Emosi 

Menurut Maider dalam Jannah dan Khoirunnisa (2014). Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan regulasi emosi seseorang, yaitu : 

a.  Usia 

Penelitian menunjukkan bahwa bertambahnya usia seseorang 

dihubungkan dengan adanya peningkatan kemampuan regulasi emosi, 

dimana semakin tinggi usia seseorang semakin baik kemampuan 
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regulasi emosinya. Sehingga dengan bertambahnya usia seseorang 

menyebabkan ekspresi emosi semakin terkontrol  

b. Jenis Kelamin. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa laki-laki dan 

perempuan berbeda dalam mengekspresikan emosi baik verbal maupun 

ekspresi wajah sesuai dengan gendernya. Perempuan menunjukkan sifat 

feminimnya. 

c.  Religiusitas. 

Setiap agama mengajarkan seseorang diajarkan untuk dapat 

mengontrol emosinya. Seseorang yang tinggi tingkat religiusitasnya 

akan berusaha untuk menampilkan emosi yang tidak berlebihan bila 

dibandingkan dengan orang yang tingkat religiusitasnya rendah. 

d.  Kepribadian. 

Orang yang memiliki kepribadian ‘neuroticism’ dengan ciri-ciri 

sensitif, moody, suka gelisah, sering merasa cemas, panik, harga diri 

rendah, kurang dapat mengontrol diri dan tidak memiliki kemampuan 

coping yang efektif terhadap stres akan menunjukkan tingkat regulasi 

emosi yang rendah. 

e. Pola Asuh. 

Beberapa cara yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak 

dapat membentuk kemampuan anak untuk meregulasi emosinya. 
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4. Aspek – Aspek Regulasi Emosi  

Thompson dalam Ritavip (2015) aspek-aspek regulasi emosi yang 

terdiri dari tiga macam yaitu: 

1) Emotions monitoring (Kemampuan memonitor emosi) yaitu 

kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan 

proses yang terjadi didalam dirinya, perasaannya, pikirannya dan latar 

belakang dari tindakannya.  

2) Emotions evaluating (Kemampuan mengevaluasi emosi) yaitu 

kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-

emosi yang dialaminya. Kemampuan untuk mengelola emosi khususnya 

emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kecewa, dendam dan benci 

akan membuat individu tidak terbawa dan terpengaruh secara mendalam 

yang dapat mengakibatkan individu tidak dapat berfikir secara rasional.  

3) Emotions modification (Kemampuan memodifikasi emosi) yaitu 

kemampuan individu untuk merubah emosi sedemikian rupa sehingga 

mampu memotivasi diri terutama ketika individu berada dalam putus 

asa, cemas dan marah. Kemampuan ini membuat individu mampu 

bertahan dalam masalah yang sedang dihadapinya. 

 

C. Pengaruh regulasi emosi terhadap kesiapan menghadapi pertandingan 

nasional  

Dalam dunia olahraga kesiapan seorang atlet mempengaruhi kemajuan 

dari kontingen (klub) pembenahan fungsi pengelolaan sumberdaya (manusia, 

finansial, fisik, dan teknologi informasi yang dimiliki menjadi mutlak yang 
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dilakukan oleh setiap kontingen (klub). Hamalik (2008) mengatakan “kesiapan 

adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan 

perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional. 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam 

bersaing di era kemajuan global yang semakin tinggi tingkat persaingannya 

terletak pada kesiapan seorang atlet. 

Peningkatan seorang atlet secara individual akan mendorong, kesiapan 

atlet secara keseluruhan yang di kaitkan dengan prestasi pada atlet. Prestasi atlet 

merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dengan ketenangan. 

Dukungan dari tiap pelatih maupun kontingen berupa materi, dukungan sumber 

daya seperti, memberikan sarana yang memadai sebagai sarana untuk 

memudahkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam pendampingan, 

pelatihan serta pengembangan akan baik memudahkan prestasi yang baik. 

Dalam usaha kontingen meningkatkan kesiapan para atlet yang dapat 

menunjang pada keberhasailan kontingen. Leonard dalam Setyobroto (2002), 

jika tidak memahami makna dari olah raga yang dilakukannya, maka seorang 

atlet akan mengalami ketidakseimbangan tubuh dan jiwa. Prestasi yang 

dicapainya akan menjadi tidak menentu, walaupun suatu saat akan mencapai 

hasil yang baik. Atlet akan mudah mengalami kemerosotan prestasi dan lebih 

parah lagi apabila kondisi fisik dan mentalnya mengalami kemrosotan yang 

lebih tajam. Kesulitan pembinaan prestasi dari faktor atlet biasanya terjadi pada 

segi fisik antara lain keterampilan, kesehatan (kebugaran jasmani), sedangkan 
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dari segi mental antara lain kedispilinan, motivasi, kreativitas serta kepercayaan 

diri atlet. 

Kesiapan mengarah pada usaha untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik. Menurut Crow & Crow dalam Janah dan Khoirunnisa (2014) meraih 

prestasi dipengaruhi oleh tiga faktor. Ketiga faktor : Faktor aktivitas, yaitu 

faktor yang memberikan dorongan kepada individu untuk belajar, faktor ini 

merupakan faktor psikologis. Kepercayaan diri merupakan faktor aktivitas. 

Faktor organisme, yaitu faktor yang berhubungan dengan fungsi alat-alat indra 

individu yang kepekaannya ikut menentukan respon individu dalam belajar. 

Faktor lingkungan, yaitu faktor yang secara psikologis mempengaruhi proses 

secara keseluruhan. Menurut Gottman dalam Dewi & Siaen (2015) regulasi 

emosi merujuk pada kemampuan untuk menghalangi perilaku tidak tepat akibat 

kuatnya intensitas emosi positif atau negatif yang dirasakan, dapat 

menenangkan diri dari pengaruh psikologis yang timbul akibat intensitas yang 

kuat dari emosi, dapat memusatkan perhatian kembali dan mengorganisir diri 

sendiri untuk mengatur perilaku yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. 

Regulasi emosi yang ada pada diri seseorang adalah mencakup 

Kemampuan memonitor emosi (emotions monitoring) yaitu kemampuan 

individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi 

didalam dirinya, perasaannya, pikirannya dan latar belakang dari tindakannya. 

Kemampuan mengevaluasi emosi (emotions evaluating) yaitu kemampuan 

individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya. 

Kemampuan untuk mengelola emosi khususnyan emosi negatif seperti 
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kemarahan, kesedihan, kecewa, dendam dan benci akan membuat individu tidak 

terbawa dan terpengaruh secara mendalam yang dapat mengakibatkan individu 

tidak dapat berfikir secara rasional. Kemampuan memodifikasi emosi (emotions 

modification) yaitu kemampuan individu untuk merubah emosi sedemikian 

rupa sehingga mampu memotivasi diri terutama ketika individu berada dalam 

putus asa, cemas dan marah. Kemampuan ini membuat individu mampu 

bertahan dalam masalah yang sedang dihadapinya Thompson dalam Rasyaid 

(2012). 

Oleh sebab itu jika seorang atlet memiliki regulasi emosi tinggi akan 

berpengaruh terhadap kesiapan yang tinggi. Sebaliknya regulasi emosi yang 

rendah maka dapat mengakibatkan kesiapan yang rendah.  

 

D. Kerangka Berpikir  

Menurut Jannah (2012), terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi 

pencapaian prestasi dalam bidang olahraga. Selain kesiapan fisik, pengusaan 

teknik, dan penerapan taktik yang tepat, faktor psikologis atlet juga berpengaruh 

terhadap kesiapan seorang atlet dalam rangka pencapaian prestasi. Aspek 

psikologis yang berupa regulasi emosi memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap pencapaian prestasi atlet. Melalui proses kognitif, atlet meregulasi 

stimulasi emosi yang diterima dan memilih strategi yang tepat untuk melakukan 

tugas geraknya secara efektif. Efektivitas gerak yang dilakukan akan 

meningkatkan efisiensi waktu dalam kompetisi. Selain itu Atlet yang memiliki 
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regulasi emosi tinggi akan lebih konsentrasi terhadap tugas gerak yang harus 

dilakukan sehingga mempercepat waktu tempuh yang diraih. 

Kemampuan regulasi emosi yaitu kemampuan individu untuk merubah 

emosi sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi diri terutama ketika 

individu berada dalam putus asa, cemas dan marah. Kemampuan ini membuat 

individu mampu bertahan dalam masalah yang sedang dihadapinya (Thompson 

dalam Rasyaid, 2012).  

Guna meningkatkan prestasi atlet KONI Kabupaten Purbalingga, KONI 

perlu menjalankan sejumlah program pengelolaan kesiapan atlet menghadapi 

pertandingan nasional berbasis faktor psikologis yang terintegrasi. Beberapa di 

antaranya melalui penggunaan faktor psikologis sebagai konstruk alat ukur 

untuk mengidentifikasi kemampuan fisik atlet, evaluasi penguasaan faktor 

psikologis meliputi motivasi dan emosi atlet. Program pembinaan atlet KONI 

Kabupaten Purbalingga berbasis aspek psikologis seperti pelatihan regulasi 

emosi perlu dilakukan untuk melengkapi latihan fisik, asupan nutrisi, agar 

kesiapan atlet menghadapi pertandingan nasional dapat optimal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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E. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah “Regulasi emosi berpengaruh 

signifikan terhadap kesiapan atlet jurnas KONI Kabupaten Purbalingga”. 

Artinya semakin tinggi regulasi emosi maka semakin tinggi kesiapan atlet dan 

begitu sebaliknya jika semakin rendah regulasi emosi, maka kesiapan atlet akan 

semakin menurun.  
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